
                                                                                                                                                
 
Protestantse gemeente “Schouwen aan Zee”                                                                                                                 
 
Gebruiksplan 
voor de Pelgrimskerk te Haamstede. 
 

1.  Inleiding 
     Ook als kerk willen we onze verantwoordelijkheid nemen aan het terugdringen 
     van de verspreiding van het coronavirus en bijdragen aan het beschermen van de  
     meest kwetsbaren. Maar we willen ook verbinding blijven zoeken met God, zijn  
     Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan. 
     Daarom vangen vanaf 5 juli onze erediensten weer aan, maar wel met in acht name  
     van de door de overheid gestelde regels en vastgelegd in een gebruiksplan voor 
     onze Pelgrimskerk. 
     De kerkenraad van de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee is verantwoordelijk voor het  
     opstellen van dit gebruiksplan, maar heeft deze taak gedelegeerd aan ons  kerkteam. 
     Het kerkteam dient daarbij rekening te houden met de inrichting en capaciteit van ons gebouw. 
      
     Het gebruiksplan dient vooral ook rekening te houden met de door het RIVM opgestelde 
     richtlijnen, met name ook ten aanzien van het omgaan met kwetsbare gemeenteleden van  
     70 jaar en ouder. Mede ook op basis van de RIVM-richtlijnen heeft de Dienstenorganisatie van de  
     PKN een  voorbeeld “Protocol  kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten” opgesteld. 
 
     Hoewel ons kerkgebouw in “normale” omstandigheden misschien wel aan 300 bezoekers 
     plaats kan bieden, zullen in verband met de 1,5 meter richtlijn In de erediensten die vanaf   
     zondag  5 juli 2020 weer aanvangen in de Pelgrimskerk maximaal 100 mensen aanwezig kunnen 
     zijn, excl. voorganger, ambtsdragers, organist  en kosters. 
    
     Na afloop van de dienst is er in de Ontmoetingszaal geen gelegenheid  voor koffiedrinken en  
     kan men in het kerkgebouw niet blijven napraten. Bij goed weer zal op het grasveld voor 
     de serre koffie worden geschonken. Wel:  ook daar 1,5 meter afstand! 
 
     Heeft u gezondheidsklachten of bent u extra kwetsbaar, blijf dan thuis luisteren naar onze 
     diensten! 
 

2. Aanwezigheid in de dienst 
    Omdat ook bij het houden van kerkdiensten de regel geldt dat 1,5 meter afstand moet 
    worden gehouden kunnen in de kerkzaal van de Pelgrimskerk slechts de helft van het 
    aantal banken worden gebruikt (om en om) en kan de zaal maximaal 28 stoelen bevatten. 
   Op het balkon is plaats voor maximaal 12 mensen ( 3 x 4 of 4x 2); maar niet op de voorste 
    rij in verband met de 1,5 meter afstand eis naar de voorzijde van de galerij. 
    Om zeker te stellen dat het maximale aantal personen dat de dienst in de Pelgrimskerk 
    kan bijwonen niet wordt overschreden en wordt voorkomen dat meer mensen dan 
    waarvoor er plaats is naar de kerk komen wordt gebruik gemaakt van een 
    reserveringssysteem.  



   Dit systeem is via een link die iedere week in de Nieuwsbrief wordt vermeld 
   te bereiken. Gemeenteleden en vaste gasten reserveren via dit systeem 
    hun zitplaats(en) en ontvangen per mail hun “toegangsbewijs” waarop staat aangegeven 
    wat hun zitplaats(en) is/zijn en via welke ingang deze plaats(en) moet(en) worden bereikt. 
    Voor zowel echtparen/gezinnen als ook voor alleenstaanden geeft het systeem aan 
    waar men een plaats in de kerkzaal kan reserveren. 
 

Mocht u liever niet reserveren via de link dan is er ook de mogelijkheid om dat te doen    
op MAANDAG 29 juni en ZATERDAG 4 juli 

* Telefonisch op maandag tussen 15.30 en 17.30 uur  
* Per e-mail op maandag tot uiterlijk 18.00 uur en zaterdag tot 12.00 uur 
   Namens het kerkteam zal Ferry ter Mors de wijzen van reserveren op zich nemen.  
   Zijn telefoonnummer is 0111-408197 en het e-mailadres pelgrimskerk@zeelandnet.nl   
   Ook kan worden aangegeven dat men iedere zondag wil komen; dan zal een plaats 
   voor meerdere diensten voor hen worden gereserveerd; de plaatsbewijzen worden bij hen 
   bezorgd. Dit biedt tevens de mogelijkheid om ouderen zoveel mogelijk 
   bij elkaar te doen plaatsnemen in de kerkzaal en daardoor het besmettingsgevaar te 
   verminderen.  
    
   Op dinsdag gaat het reserveringssysteem open voor alle leden; zij kunnen reserveren 
   via een link in de Nieuwsbrief. 
 
    Omdat de garderobe een plaats kan zijn waar de 1,5 meter afstand niet kan worden 
    gehandhaafd dient men de jas aan te houden of in de bank naast zich te leggen. 
    De toiletten zijn in principe gesloten en mogen slechts in hoge uitzondering worden 
    gebruikt. Zitkussens zijn in deze diensten vanwege besmettingsgevaar niet beschikbaar;  
    zo nodig brengt men zelf een kussen mee vanuit huis. 
 
    Bij alle ingangen zoals aangegeven op het “toegangsbewijs” staan desinfecterende 
    middelen om de handen te reinigen, evenals bij de toiletten. 
    Let op: voor de ingang van de kerk dient u ook 1,5 meter afstand in acht te nemen en 
    zo nodig te wachten met het naar binnen gaan tot deze afstand kan worden 
    aangehouden. 
 
    Om het besmettingsgevaar zo veel als mogelijk te minimaliseren zullen deuren en ramen 
    van het kerkgebouw tijdens de eredienst zoveel mogelijk openstaan om een goede 
    ventilatie te bevorderen. 
     
    Bij alle ingangen staan “coördinatoren” die gemeenteleden begroeten, vragen 
    naar hun gezondheid en hen zo nodig helpen de juiste weg naar hun plaats te vinden en 
    erop toezien of de getroffen maatregelen worden nageleefd. 
     
    Op de vloer van de ingangen en in het kerkgebouw zijn duidelijk de looproutes 
    aangegeven via welke men zijn/haar zitplaats bereikt en via welke men na afloop van de 
    dienst de kerk weer verlaat. 
    De banken die niet in gebruik zijn worden duidelijk aangegeven; in de banken die wel 
    gebruikt worden zijn de beschikbare zitplaatsen aangegeven.  
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3. De eredienst 
     Conform de richtlijnen van het RIVM en de PKN wordt er in de eredienst in verband met 
     een verhoogd besmettingsgevaar niet gezongen. Liederen worden via de beamer- 
     installatie ten gehore gebracht en de organist speelt conform de liturgie b.v. een 
     meditatief stuk muziek. 
 
     Microfoons, lezenaar e.d. kunnen slechts door één persoon in de dienst worden gebruikt 
     of moeten anders na iedere wisseling van persoon worden gedesinfecteerd. 
 
     Tijdens de eredienst bestaat de mogelijkheid tot het houden van een kindernevendienst. 
     Ook in de zaal van de KND zal ontsmettingsmiddel aanwezig zijn. De kinderen zullen door 
     de voorganger niet naar voren worden gevraagd. 
 
     In de dienst zal niet worden gecollecteerd omdat het doorgeven van de collectezakken 
     een bron van besmetting kan zijn. 
     Bij de uitgangen staat buiten een schaal waarin u uw gaven kunt deponeren of anders 
     kunt u uw gave ook overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie en kerk zoals 
     aangegeven in het kerkblad Erbij! 
     Als u uw gave in de schaal doet, wilt u dan wel rekening houden dat de opbrengst twee 
     doelen heeft: diaconie en kerk. 
 
     Het verlaten van het kerkgebouw na afloop van de eredienst zal geschieden in de 
     volgorde conform de aanwijzingen die daarvoor worden gegeven door predikant of 
     ambtsdrager. In principe verlaat u de kerk door dezelfde uitgang als waardoor u 
     binnenkwam. 
 
4. Reinigen kerkgebouw 
     De dag nadat de eredienst werd gehouden worden de kerkzaal en andere ruimtes die in 
     gebruik waren gereinigd met een desinfecterend middel. 
     Denk hierbij aan het afnemen van banken, stoelen en tafels, lessenaar(s). microfoons, 
     toiletten en deurklinken. 
     De Taakgroep Beheer is hiervoor verantwoordelijk. 
 
Bijlage: plattegrond waarop aangegeven de zitplaatsen die kunnen worden gereserveerd 
  
Haamstede, juni 2020. 
 
     
 
 
 


